
 

ประกาศองคก์ารบรหิารส่วนต าบลแม่เหาะ  

เร ือ่ง สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจา้ง 

ประจ าเดอืนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ 

_________________________________ 

 ตามพระราชบญัญัติขอ้มูลข่าวสาร พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙ วรรคหน่ึง 

เกีย่วกบัการพจิารณาการจดัซ ือ้จดัจา้งของหน่วยงานของรฐัทีก่ าหนดใหห้น่วย

งานของรฐั สรุปผลการจดัซ ือ้จดัจา้งเป็นรายเดอืนโดยส าเนาขอ้มูลในระบบ e-

Gp ต า ม รู ป แ บ บ ที่ ก ร ม บั ญ ชี ก ล า ง ก า ห น ด 

ม า จั ด ท า ส า เ น า ไ ว ้ ใ น ศู น ย ์ ข ้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร ข อ ง ร า ช ก า ร 

เพือ่เป็นดชันีส าหรบัการตรวจดูของประชาชน น้ัน  

 อ ง ค ์ ก า ร บ ร ิ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล แ ม่ เ ห า ะ  

ไดจ้ดัท าสรุปผลการด าเนินการจดัซ ือ้จดัจา้งประจ าเดอืน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ 

เพือ่ใหส้อดคลอ้งและเป็นไปตามแผนปฏบิตักิารจดัซ ือ้จดัจา้งของปีงบประมาณ 

๒๕๖๕ (รายละเอยีดตามเอกสารแนบทา้ยประกาศ) 

 จงึประกาศมาเพือ่ทราบโดยทัว่กนั 

    ประกาศ ณ วนัที ่ ๒ เดอืน กมุภาพนัธ ์พ.ศ.๒๕๖๕ 

 

              วชิา   ประเสรฐิศร ี

                                                   (นายวชิา   ประเสรฐิศร)ี 

                                     นายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลแม่เหาะ 
                                                     

  



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ

65017250660

ซื้อถังเก็บน้ำแบบพลาสติก ขนาด 2,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

165,000.00 บาท

153,600.00 บาท

1580400153185 โชคไพรมีสุข 153,600.00ถังเก็บน้ำแบบพลาสติก ขนาด 2,000 ลิตร1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1580400153185 โชคไพรมีสุข 650201000455 006/2565 02/02/2565 153,600.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ

65017300519

ซื้อถังเก็บน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาด 1,000 ลิตร บ้านแม่กะไน  หมู่ที่ 13 ตำบลแม่เหาะ  อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

240,000.00 บาท

239,200.00 บาท

1580400153185 โชคไพรมีสุข 239,200.00จัดซื้อถังเก็บน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาด 1,000 ลิตร1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1580400153185 โชคไพรมีสุข 650201000469 007/2565 02/02/2565 239,200.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ

65017199088

จ้างซ่อมแซมจุดชมวิวดอยหว่ากลึโจ๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

72,000.00 บาท

72,334.89 บาท

1500600015606 นายจิณณ์  วารีนิยม 72,000.00การจ้างงาน(93.14.18.00 ) จ้างซ่อมแซมจุดชมวิวดอยหว่ากลึโจ๊ะ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1500600015606 นายจิณณ์  วารีนิยม 650114160464 046/2565 14/01/2565 72,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ

65017099012

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ลิดหลวง หมู่ 2 ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

493,500.00 บาท

472,120.41 บาท

0583526000170 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชื่นชูไพรก่อสร้าง 469,000.00

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 ม. ยาว 272 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 816 ตรม. สายทางบ้านแม่ลิดหลวง ม.2 ถึง หย่อมบ้านแม่ลิดน้อย ม.

1 (บริเวณสุสานบ้านแม่ลิดหลวง)

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0583526000170 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชื่นชูไพรก่อสร้าง 650122013497 001/2565 26/01/2565 469,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ

65017170917

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับระบบประปาวัดบ้านแม่เหาะ หมู่ 4 บ้านแม่เหาะ ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30,000.00 บาท

29,180.00 บาท

3580400268809 ร้านเอกประปาพาณิชย์ 29,180.00งานบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปา(72.10.15.10 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3580400268809 ร้านเอกประปาพาณิชย์ 650114138029 041/2565 12/01/2565 29,180.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ

65017047881

จ้างซ่อมแซมถนนดินโดยการปรับเกลี่ยซ่อมแซมถนนดิน สายเข้าพื้นที่การเกษตร จำนวน 3 สาย บ้านดงหลวง ดงน้อย หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,000.00 บาท

15,000.00 บาท

5580400054139 นายกัมปนาท  คุณไพรวัลย์ 15,000.00
จ้างซ่อมแซมถนนดินโดยการปรับเกลี่ยซ่อมแซมถนนดิน สายเข้าพื้นที่การเกษตร

จำนวน 3 สาย บ้านดงหลวง ดงน้อย หมู่ 7
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5580400054139 นายกัมปนาท  คุณไพรวัลย์ 650114106736 044/2565 12/01/2565 15,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ

65017485593

จ้างเหมาเอกชน เก็บขน และกำจัดขยะมูลฝอย ประจำเดือนมกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28,560.00 บาท

28,560.00 บาท

0503559006100 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์เหลียว กรู๊ป 28,560.00จ้างเหมาเอกชน เก็บขน และกำจัดขยะมูลฝอย ประจำเดือนมกราคม 25651

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0503559006100 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์เหลียว กรู๊ป 650114399794 041/2565 06/01/2565 28,560.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


